Caro Cliente,

Obrigado por ter adquirido o seu pacote VIP LET’S GET LIFTED com John Legend.
Data do espetáculo: 14 de Outubro
Local do espetáculo: Meo Arena
Morada: Rossio dos Olivais, 1190-231 Lisboa
Representante VIP Nation do espetáculo: Eme

Acerca do seu bilhete para o espetáculo:
No dia do espetáculo, certifique que se faz acompanhar do seu bilhete.
Caso tenha adquirido bilhete eletrónico, recomendamos que traga uma impressão do mesmo.
Caso ainda não tenha recebido o seu bilhete, por favor, contacte o ponto de venda de imediato.
Check-in:
Das 19h30 às 20h30 por favor dirija-se ao check-in VIP Nation que se encontra na entrada/túnel
16 do Meo Arena (verificar o mapa abaixo).
Certifique-se que chega ao local do check-in até às 20h15m para garantir para levantar os
seus brindes uma vez que estes não serão enviados por correio..

Faça-se acompanhar de um documento de identificação (bilhete de identidade, cartão de
cidadão ou passaporte válido). O nome deste documento de identificação deve coincidir com o
nome do comprador original do bilhete (também são aceites documentos de identificação cujo
apelido seja idêntico ou fotocópia do documento de identificação do comprador original), não
sendo necessária a presença do comprador original (para o caso de ter sido oferta, etc.).
Horários:
•
•
•
•

Check-in
Abertura de portas
Jack Savoretti
John Legend

19h30 – 20h30*
19h30 *
21h00 *
22h00*

* Os horários são aproximados e estão sujeitos a alteração

O seu pacote VIP LOVE ME NOW inclui:
•
•
•
•
•

Um bilhete para a Plateia B;
Um brinde exclusive;
Um CD Darkness and Light;
Um passe laminado 3D comemorativo;
Check-in e acompanhamento exclusivo.

Se necessitar esclarecimentos adicionais sobre este pack VIP nos dias que antecedem o espetáculo,
por favor contacte-nos vipnation@livenation.co.uk ou bilhetesvip@everythingisnew.pt
Para esclarecimentos no dia do espetáculo, por favor, dirija-se ao local de check-in VIP ou telefone para
(+44) 7834 765 060
Partilhe a sua experiência nas redes sociais usando os seguintes tags:
#DarknessAndLightTour #vipnationeu

Kind regards,
VIP Nation

